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Nå gjelder det!
I Tønsberg har man hatt god tid til å tenke. Det er ti
år siden prosessen med Tønsbergpakken kom i gang.
Og så er det sju år siden innbyggerne i Tønsberg,
Nøtterøy og Tjøme sa nei til bompengefinansiering
av nye løsninger. Det ble brukt rundt 50 millioner
offentlige kroner på utredningen. Nå er det heldigvis
slik at dette ikke er penger ut av vinduet. Mye
gjennomarbeidet faglig materiale fra Tønsbergpakken
kommer til nytte i konseptvalg-utredningen (KVU)
av en helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen.
KVU-verkstedet i Tønsberg 12. og 13. mars samlet
engasjerte deltakere fra kommuner, fylkeskommunen,
statsetater, næringsliv og organisasjoner. Flere
deltakere tok til orde for at «denne gangen må vi
klare det». Noen mener det er lettere å få politisk
forståelse for at dette settes i gang igjen. Det er en
utfordring å nullstille seg med historien i ryggmargen.
Men kanskje det er en fordel, for problemene har
blitt større. – Det er letter å løfte dette fram nå enn
den gang, som en av deltakerne uttrykte det. Men
det heter ikke Tønsbergpakken lenger. Nå gjelder
det KVU for en helhetlig transportløsning for
Tønsbergregionen.

Prosjektleder:
Morten Ask, Statens vegvesen Region sør
Prosessledere:
Susan Brockett, Plan & Prosess
og Asle Farner, Strategi og Samspill
Verkstedrapport:
Inge Fosselie, Fosscom
og Martin Blystad, Grafisk Senter, Statens vegvesen
En KVU er en statlig utredning bestilt av Samferdselsdepartementet.
Det er bestemt at en KVU skal gjennomføres for alle statlige investeringer
med antatt kostnad over 750 millioner kr, eller for investeringer som
kan komme til å bli finansiert med bompenger.
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DETTE ER
ET VERKSTED!
- Målet er å lande på nye, spennende ideer og skape kontakt mellom alle dere som er viktige mennesker i å trenge
fremtidig transport. Skape forståelse for KVU-arbeidet til
Statens vegvesen. Påvirke løsningene gjennom ideer og
konsept. Slik åpnet «prosesskoreograf» Susan Brockett
verkstedet, assistert av «verksmester» Asle Farner.
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Det er alltid vrient å få til de første trinnene i en ny dans.
Da er det godt å ha en myndig danselærer som kan lede i
starten:
- Dette er et verksted! Vær aktiv, du er her for å bidra.
Vær presis, kortfattet og lyttende. Er du uenig? Registrer,
marker og gå videre! Ta ballen, ikke spilleren! Prøv å la
historie være historie. SKRIV STORT! Det kommet ikke mer
ut enn dere legger inn!
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Fordelt på ni bord kastet deltakerne seg ut i to dagers
verksted for å finne fram til tjenlige konsepter for å utvikle en framtidsrettet og miljøvennlig transportløsning i
Tønsbergregionen. Bakgrunnen, historien og premissene
for konseptene fulgte i rask rekkefølge
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Mandag 12. mars
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KVU Tønsbergregionen
Helhetlig løsning for transportsystemet

Morten Ask, Statens vegvesen Region sør, prosjektleder

- Grunnen til at vi må lage konseptvalgutredninger med
KS1, er ganske enkelt at Staten ønsker å styre store prosjekter bedre, styre ressursbruken på planlegging og få
høyere kvalitet på planleggingen, forklarte Morten Ask.
En KVU må inneholde situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse der alle interessenter er representert. Den skal ha
visjon og mål og være tydelig på kravene som må oppfylles;
hensikt, teknisk/økonomiske og miljøkrav. KVUen må
peke på løsningsmuligheter/konsepter og vise effekter.
Den skal også drøfte anbefaling om videre planlegging;
om det bør planlegges videre og i så fall hvilke løsningsmuligheter (konsepter) som skal være med i den videre
planleggingen.
Konseptutviklingen går fra idé til mulig løsning og drives
etter ”firetrinnsprinsippet.” Morten understreket to viktige suksessfaktorer for konseptvalgutredningen. - For det
første må den bestå KS1 (ekstern kvalitetssikring) og for
det andre må ikke den geniale løsningen komme etter at
vi har levert!
Spørsmål/svar

Prosessen
BESLUTN.
OM KS1

KVU

BESLUTNING

KS 1

NEI
JA

KOMMUNEDEL
PLAN

REGULERINGSPLAN

BYGGE
PLAN

KVU intro

- Er det slik at man har bestemt seg for finansieringsform,
eller skal det avgjøres senere?
- KVU gjelder de prinsipielle løsningene og går ikke på
finansieringen. Den politiske jobben rundt bompengespørsmålet har ikke denne KVUen noe med.
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Konseptutvikling – fra idé til mulig løsning
Firetrinnsprinsippet
• Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valg av
transportmiddel
• Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
og kjøretøy
• Begrensede utbyggingstiltak
• Større ombygginger eller ny trase

- Hvor lang tid tar prosessen?
- Hvor lang tid prosessen skal ta er avhengig av hva som
skjer. Utforming fram mot sommeren, bearbeiding gjennom sommeren, prosesser utover høsten, høringsrunde
og levering før neste sommer.
- Det har vært mange konsepter tidligere, skal vi bruke
noe av dem eller er dette en helt ny runde?
- Alt som var tidligere ligger der og kommer til nytte.

KS 2

6

Hvorfor KVU/KS1?
Staten ønsker:
• bedre styring på store prosjekter
• å styre ressursbruken på planlegging
• høyere kvalitet på planleggingen

2

En KVU må
inneholde
situasjonsbeskrivelse og
behovsanalyse der alle
interessenter
er representert. Den skal
ha visjon

Introduksjonstaler – KVU Tønsberg 2012

Tønsbergpakken
Fase 2 oppsummering

Steinar Aspen, Statens vegvesen Region sør

- Rundt 50 millioner kroner til konsekvensutredning ble
brukt i forbindelse med Tønsbergpakken. Mye av dette
kan brukes videre, slo Steinar Aspen fast da han orienterte om det omfattende arbeidet med Tønsbergpakken
som tok til for ti år siden. Saken tok en brå slutt i 2005,
da folkeavstemningen avgjorde at bompengefinansiering
av tiltakene skulle skrinlegges. I Tønsberg sa 70,8 prosent
av befolkningen nei, i Nøtterøy og Tjøme var nei-tallet
henholdsvis 68,7 og 65,5 prosent.
De klare målsettingene som ble formulert «den gang»
passer like godt i dag, å utvikle et transportsystem som
gjør det godt å bo, oppholde seg og ferdes i Tønsbergområdet. Trafikktallene ga klare utfordringer den gang,
utfordringer dagens situasjon har arvet. Godt da, at mye
gjennomarbeidet faglig materiale fra Tønsbergpakken
kan nyttiggjøres for å bidra til en helhetlilg løsning for
transportsystemet i Tønsbergregionen.

Trafikktall

HOVEDSTRATEGI
Gjennomgangstrafikken føres
utenom sentrum på nye
omkjøringsveger

Den sentrumsrettede trafikken føres
i størst mulig grad over på
kollektivtrafikk og sykkel

KVU-verksted Tønsberg-regionen

 Gitt et innblikk i hva 50 mill. kr. til
Konsekvensutredning for
Tønsbergpakken fase 2 har resultert i
 Mye gjennomarbeidet faglig materiale
som fortsatt kan nyttiggjøres
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Jernbanen

En viktig premiss for KVU Tønsbergregionen
Terje Grennes, Jernbaneverket

-Jernbanen blir en veldig viktig premiss for KVU Tønsbergregionen. Jernbanen har stort potensial for å ta mer
av transportarbeidet som følger av ventet kraftig vekst
i befolknings- og næringsutviklingen, sa Terje Grennes
som presenterte konseptvalgutredningen for Inter CityVestfoldbanen.

KVU IC

Intercitytrafikken skal gi høy kollektivandel i daglige
reiser til og fra Oslo. Den skal bidra til flerkjernestruktur
langs intercitystrekningene og skape regional utvikling.
Det blir 100 000 nye mennesker i Vestfold fram til 2040.
Mulighetene til å reise mellom byene og regionene blir
mer og mer viktig. Jernbanen er ryggraden i kollektivsystemet i Vestfold!
Tønsberg har i dag ca. 1 million reisende på Vestfoldbanen i året, potensialet er på 2-3 millioner passasjerer.
Kollektivterminal med neddykket stasjon midt i byen blir
en suksessfaktor. Vi må få til sømløs reise buss-tog, det er
ikke en god løsning å måtte gå et stykke fra buss til tog.
Jernbaneverket ønsker å bygge opp under gang- og sykkeltrafikk.

7 krav for Vestfoldbanen
1. Pålitelighet

95% punktlighet

2. Kort reisetid

1 time Tønsberg,
1 ½ time Porsgrunn

3. Høy kapasitet

dekke etterspørsel

4. Miljøvennlighet

redusere CO2,
begrense veiutbygging

5. Regionsvekst

styrke regionenes
attraktivitet

6. Færre trafikkulykker

redusere antall drepte og
hardt skadde

7. Arealinngrep

begrense inngrep i viktige
miljø- og naturressurser
4
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Tønsberg – Vestfoldbanens største stasjon
Neddykket stasjon – fjerne sløyfa – frigir store områder
Potensiale på 2 - 3 millioner passasjerer

- Vi ønsker å bry oss om hva som skjer i byen også utenfor
plattformkanten!
Mange kommer til byen og skal et sted, ta vare på dem.
Det viktigste er ikke hvor toget går… men hvor det stopper! Viktig at kollektivtrafikken kommer fram, også i
rushtiden. Kollektivgater og –felt i hovedgatene er viktig.
Vestfoldbanen skal ha 95 prosent punktlighet og dekke
etterspørselen. Mulig gjennomføringstid for KVUen er ti
år; fem års planlegging og fem års bygging. Det er svært
raskt. Det er muligens mer optimalt med 13 år. Forutsigbare rammebetingelser og finansiering er en forutsetning.
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Tønsberg – Hva skjer med de frigitte områdene?
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Bærekraftig arealpolitikk
Anette Olshausen, Vestfold fylkeskommune

- I Vestfold vil vi forenkle arealplanleggingen, fremme
bærekraftig vekst og ta vare på naturen. Dette er en
kjempemulighet til å gjøre Vestfold god, sa Anette
Olshausen.
Hun presenterte Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, eller RPBA som den heter i dagligtale.
Utfordringsbildet bør være kjent:
- Alt vokser, men ikke arealene.
- Sosiale ulikheter i folkehelse og levekår.
- Byer og tettsteder møter nye krav.
- Stadig hardere konkurranse mellom regionene.
- Sårbare, viktige kvaliteter og ressurser.
- Transportveksten presser klima, byutvikling og
samfunnsøkonomi.
- Klimaendringene må tas på alvor.
- Nye trusselbilder for samfunnssikkerheten
Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region med
attraktive og livskraftige byer, tettsteder og bygder. Men
det er et tankekors at samferdselsanlegg og golfbaner
dekker 25 prosent av jordbruksarealene i Vestfold. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt. Gode
transportløsninger er avgjørende for næringslivet.

I Vestfold vil vi:
- Forenkle arealplanleggingen
- Fremme bærekraftig vekst
- Ta vare på naturen

3. Arealstrategi for by- og tettstedsutvikling
• Arealdilemmaene rundt
byer og tettsteder må
avklares slik at det blir rom
for bolig-bygging og
næringsutvikling.
• Fortetting
• Høy arealutnyttelse
• Stimulere til
transformasjon
• Sikre høy kvalitet –
grønnstruktur og
kulturmiljøer

Arealstrategi for by- og tettstedsutvikling
Arealdilemmaene rundt byer og tettsteder må avklares
slik at det blir rom for boligbygging og næringsutvikling.
Fortetting og høy arealutnyttelse er viktige strategiske
grep. Det blir viktig å sikre høy kvalitet i grønnstruktur og
kulturmiljøer. RPBA ventes i desember 2012. Den kan svare
på noen av utfordringene til KVU Tønsbergregionen.
www.regional.vfk.no

6. Miljøvennlig og framtidsrettet transportsystem
• Utvikling av vegnettet
• Styrking av
kollektivtransporten
• En moderne
Vestfoldbane som
ryggraden i
transportsystemet
• Knutepunktsutvikling
• Parkeringsstrategi
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Plenumsdiskusjon
om premissene
for arbeidet på
verkstedet
- Innleggene bør kobles og ses i sammenheng fordi de
berører utfordringen i å skape et godt kollektivnett i
Vestfold. Det er viktig å koble disse tre prosessene!
- 90 prosent av menneskene i Vestfold bor på en smal
stripe mellom E18 og sjøen. Vi må få til kollektivsystemer
som støtter opp om jernbanesatsingen.
- Vi må kjøre tre viktige prosesser parallelt; Fylkeskommunens
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, IntercityKVUen til Jernbaneverket og KVU Tønsbergregionen til
Statens vegvesen.
- Vi kan forhåpentlig komme inn på noen statlige støtteordninger til kollektivtrafikk som vi ikke har i dag. Få
definert Tønsbergområdet som ett stort byområde, det
kan åpne for slike ordninger. Jo sterkere kollektivandel, jo
større tilskudd fra staten.
- Håper finansieringsprosessen kan tas parallelt med
utredningen. Det blir nedtur om den må tas etterpå.
- Savner som grunnlag for videre diskusjon en særdeles
viktig ramme; opplysninger om klimautfordringene våre.
Og så en opplysning om hvordan planleggerne vurderer
økt biltrafikk. Det er verdt å vente i 10 år for at vi kan
finne bedre og mer bærekraftige løsninger. Må ikke
glemme gående og syklende i jakten på å skape gode
kollektivløsninger.
- Det er vanvittig morsomt å høre om alle de vakre
planene, men viktig at prisene holder seg nede.
- Reisevaneundersøkelser viktig, vi må vite noe om
situasjonen.
- Har ikke hørt at noen tenker på store oppsamlingsplasser
for bil for å samle opp til bussene.
- Finansiering av veier og jernbane er veldig viktig.
Hvordan få til finansiering av jernbane når vi må bruke
bompenger til å finansiere veiene?
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Behovsanalyse, mål for transporsystemet
og kriterier for gode løsninger

Hva er egentlig et behov? Noe mer
enn bare ønske, noe som trengs, noe
som er objektivt nødvendig på en skala
fra overlevelse til nytelse. Det kan være: Etterspørsel, ønske, bruk for,
trang til, krav. Behov er noe som noen få eller mange har.
Hva er de viktigste behov transportsystemet må tilfredsstille? Hvor er
det problemer som bør løses? Hvilke grupperinger eller funksjoner har
behov som ikke er tilfredsstilt? Hva ser dere som de kommende
utfordringer for transport i regionen?
14
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Beskrive BEHOV,
påpeke SAMFUNNSMÅL
og velge KONSEPTER som
tilfredsstiller behov og mål
15
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Behovsveggen
Alle noterte behov fra en åpen prosess om behov og
samfunnsmål med engasjerte deltakere ble festet og
gruppert på «Behovsveggen.» Og den ble grundig
studert! Hver gruppe valgt ett til to tema fra behovsveggen som de hadde spesielt ansvar for å håndtere
i sitt konsept. Oppfordringen fra Susan og Asle om å
tenke fritt var nesten overflødig; det var mange
engasjerte deltakere som vrimlet foran veggen på jakt
etter gode konsepter.
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Et konsept, hva er nå det?
Et konsept kan være ett sett med ideer som henger sammen til en helhet.
Eller det kan være meget «brede penselstrøk» eller mer konkret.
Eller det kan være på ett nivå og kombinere elementer fra flere nivå;
1. Redusert behov for tiltak
2. Bedre utnyttelse av eksisterende anlegg
3. Mindre forbedring av anlegg
4. Nybygging
Et konsept kan også inkludere alternativer
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GRUPPE 1

- Effektiv næringstransport, ønsket næringsutvikling
- Kollektivsystem, kollektivknutepunkt

GRUPPE 2

- Funksjonell region, vekstpotensial i bynære strøk
- Kollektivsystem, kollektivknutepunkt

GRUPPE 3

- Bærekraft, klima og arealplan som reduserer transportbehov
- Sentrum/byrom, attraktivt sentrum

GRUPPE 4

- Diverse lokale forbindelser
- Samfunnssikkerhet

GRUPPE 5

- Effektiv næringstransport, ønsket næringsutvikling
- Funksjonell region, vekstpotensial i bynære strøk

GRUPPE 6

- Diverse lokale forbindelser
- Samfunnssikkerhet

GRUPPE 7

- Bærekraft, klima og arealplan som reduserer transportbehov
- Gang- og sykkeltrafikk (effektivt, sammenhengende nett)
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Tilbakemelding dag 1

+ Utbytte/ det som
fungerte bra

÷ Savnet/ det som
ikke fungerte

Råd

God prosess, bra gruppearbeid

Litt vannskelig å motivere seg til
ny runde, med samme problemstilling som KUen

Fortsett med mer av det samme – godt
samspill!

Bra opplegg/ prosess

Stort spenn i problemstilling.
Kunne vært delt i grupper der
noen tok regionalt perspektiv,
andre mer lokalt Tønsbergperspektiv

Gruppearbeidet.
Foredragene fungerte bra fordi
de var så forskjellig vinklet

Litt for mye fokus på hårete mål,
selvfølgelig må dette til her i en
slik prosess.

Fortsett sånn :)

Gruppearbeid med konsepter
ble analytisk, som ga en løsning
som resultat av «forhandlingsplanlegging»
Har gitt god oversikt over sentrale
problemstillinger

Savner diskusjon av overordnede
perspektiv – går fort ned i detalj
Gir gruppearbeidene for lite
resultater?

Bra diskusjon, viktig å behandle
grupper/ fagområder

For lite spesialisering?

Kanskje litt vel overordnet
Fellesseansen – for masete og lite
utbytterikt

God regi og veldig godt opplegg

Mye av innledningene var kjent
stoff sannsynligvis for veldig
mange
Kunne med fordel hatt innlegg og
eksempler fra byer av tilsvarende
størrelse som har redusert biltrafikken

Interessant å få innblikk i andres
meninger
Blir for mye synsing

Gode ideer, høyt under taket

Litt for lite styring, lite retning

Godt at vi startet med behov før
vi søkte løsning

Vanskelig å definere ett klart
konsept når vi ikke er enige i
gruppa. Blir fort usammenhengende.

Vi burde hatt undersøkelser/ tallmateriell som vi kan mene noe om =
bedre faktasamling

Løsningsforslagene burde oppsummeres som en eller flere helhetlige pakker

Denne gangen må det bli
resultater av denne utredningen
og ikke minst at dette koster
penger og tid.
Snakk tydelig, tydelige beskjeder

Passe store bolker og pauser
Positivt at vi er kommet veldig
godt i gang. Hadde forventet
mer «motstand»
Interessant opplegg
Godt fornøyd
20

Litt vanskelig å motivere seg for
en prosess vi nesten har vært
gjennom tidligere.

Prosessledelsen har fungert bra

21

Tirsdag 12. mars
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Rotering – KVU Tønsberg 2012

Roterende
vurderinger
Verdenskafé. Gi bordet dere besøker
inspirasjon og impulser samtidig som
dere stjeler med dere ideer og impulser.
Gi begrunnelser for deres vurdering!
Så skal dere hjem igjen til deres egen
gruppe og se hva “gjestene” har tilført
konseptet, samtidig som dere har
med dere inspirasjon fra bordet dere
besøkte.
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Replikker
fra prosessen
-Det blir jo en veldig dyr løsning!
-Vi diskuterer jo ikke en løsning for Tønsberg sentrum,
men for hele regionen.
-Selv om vi har fokus på bærekraft, blir det mye biler
i sentrum.
-Dere bør diskutere vegprising!
-Superbusstrasé er billigere enn ny jernbane.
-Parkeringsproblemene i Tønsberg er ikke store nok.
-Det er kollektivnettet som tar deg rundt i byen. Gratis
sirkelbuss.
-Det er snakk om et metrosystem med ti minutters
frekvens.
-Når du først kommer inn på ringen, kan du kjøre hvor du
vil. Det er det som er genialt med ringveg.
-For å få til noe fra Borgheim og inn mot sentrum, tror jeg
vi må begynne å rasere, ta eiendommer.
-Ingen vits i å reise kollektivt hvis bussen går i den samme
køen som bilene.
-Ikke trasévalg, men et konseptuelt valg.
-Hvis navlestrengen til Nøtterøy går føyka, da har folk på
øyene virkelig et problem.
-Alle har vel tanker om at Tønsberg skal bli en mer
levende by, ikke det motsatte.
-Alt er skrevet!
-Jeg sitter bare og venter på pengene!
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Stuntøvelser – KVU Tønsberg 2012

Nye grupper,
ny stuntøvelse
Eurokrisen har kommet til Norge. Nå skal det utredes
konsepter for å løse transportbehovene som ikke koster
noe.
-Ved å redusere behov for transport.
-Ved å unytte det som finnes på en bedre måte.
-Kom med et konsept som møter transportbehovene
(i alle fall noe) men som koster absolutt minimalt. Ta
gjerne med elementer fra konseptene som allerede er
laget. Små «ekspertgrupper» vurderer de ulike konseptene
med utgangspunkt i behovs- og målanalysene.
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Gruppe 1 – Kollektiv og næring

• Kollektivtrafikken sikres fremkommelighet gjennom
etablering av kollektivfelt/gater på viktige kollektivårer.
• Ny forbindelse enten tunnel eller bru til Nøtterøy nær
dagens trasé gir økt sikkerhet og bedre fremkommelig
het for kollektiv. Gjennomfartstrafikk ledes videre via
Ringvegen.
• Endret reisemiddelfordeling – flere på gang og sykkel gir
bedre fremkommelighet for næring.
• Parkeringsrestriksjoner i sentrum – særlig på arbeidsplassparkering.

Versjon fra
stuntøvelsen
”Eurokrisen”

Sluttversjonen
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Gruppe 2 – Regional utvikling og kollektiv

• Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy var viktig, men også
effektiv transportforbindelse mot E18 nordover og via
Stokke og E18 sydover. Her ble også god forbindelse til
Sandefjord lufthavn pekt på som viktig.
• God kollektivdekning med gode bussforbindelser
mellom tettstedene og ikke minst inn og ut fra Tønsberg
by mot de største befolkningskonsentrasjonene
i Nøtterøy, Tønsberg og Stokke.
• Tilrettelegging for økt bruk av gange og sykkel samt
styrking av byene og tettstedene.

Versjon fra
stuntøvelsen
”Eurokrisen”

Sluttversjonen
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Gruppe 3 – Bærekraft, sentrum og byrom

• Gruppa la til grunn en noe annen forståelse av begrepet
“bærekraft” enn bare hensynet til klima. De vektla
hensynet til næringsutvikling.
• Løsning for gange, sykkel og kollektiv (kollektivfelt +
bruk av sløyfa), men også for bil. Tunnel gjennom
Presterødåsen og firefelt fra sentrum til E18.
• Nøtterøyforbindelse (I innledende runde usikre på
plassering, endte opp med å tegne til Korten).

Versjon fra
stuntøvelsen
”Eurokrisen”

Sluttversjonen
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Gruppe 4 – Samfunnssikkerhet og lokale forbindelser

Versjon fra
stuntøvelsen
”Eurokrisen”

Sluttversjonen
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Gruppe 5 – Region og næringsliv

Versjon fra
stuntøvelsen
”Eurokrisen”

Sluttversjonen
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Gruppe 6 – Beredskap og lokale forbindelser

• Ny Nøtterøyforbindelse trengs for å avlaste Tønsberg
sentrum for gjennomfartstrafikk samt i beredskapshensyn for Nøtterøy og Tjøme. En ny forbindelse gir
også anledning til å reservere kollektivfelt i begge
retninger over nåværende bru.
• Det satses på miljøvennlig transport inne i/gjennom
Tønsberg sentrum. Dette med blant annet kollektivfelt,
miljøgater, attraktiv tilrettelegging for sykkel samt et
nytt kollektivknutepunkt.
• Flaskehalser og kritiske punkt utbedres, deriblant
Hogsnesbakken, der hovedpoenget er trafikksikkerhet.

Versjon fra
stuntøvelsen
”Eurokrisen”

Sluttversjonen
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Gruppe 7 – Bærekraft, gang og sykkel

• Kollektivterminal ved jernbanestasjonen, og “køfrie”
akser inn dit for kollektiv.
• Spesielt tilrettelegging for sykkel i en radius på 5 km fra
sentrum
• Nøtterøyforbindelse legges ved siden av dagens bru, og
trafikken sendes gjennom Frodeåstunnelen.

Versjon fra
stuntøvelsen
”Eurokrisen”

Sluttversjonen
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Er
noe
blitt
borte?
Samling ved BEHOVSVEGGEN for en siste
alvorsstund. Noen overordnede mål som
må tas hensyn til? Vurdere om det er noe
på behovsveggen som er blitt borte på
veien mot løsning. Finne ut om noe har
blitt stemoderlig behandlet eller rett og
slett glemt.
Skal prosessen føre til redusert klimagassutslipp? Har vært lite diskutert
i gruppene underveis.
Helhetlig tenkning med vekst i Tønsbergregionen. Veksten tenkes på ut fra RPBA.
Økt vegkapasitet gir økt vegtrafikk.
Lite snakk om grønt- og lekearealer
i byen.
Realistisk finansiering og politisk
gjennomførbart.
Balanse mellom positive og negative
virkemidler.
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Ordet fritt. Plenumsdiskusjon.
Hva vil dere Vegvesenet skal
tenke på i det videre arbeidet?
-Ingen grunn til å kaste bort millioner på planlegging hvis
ikke det er grunnlag for politisk flertall og vilje til å
gjennomføre.
-Bevisst nullstilling når det gjelder historien for det som
har skjedd her i Tønsberg – nødvendig for å komme videre
i prosessen.
-Historikken er viktig å ta med seg fordi den totalløsningen
vi hadde var en ringvei med fastlandsforbindelsen, som
falt. Jeg har fått tilbakemelding om at man i dag ville
vært positiv i forhold til det vi hadde for 10 år siden. Tror
det er økt ønske om ny fastlandsforbindelse.
-Større aksept for det i dag, ja, det tror jeg også. Men ikke
så enkelt at bare vi sier ja, kommer staten med penger.
Fått bredere aksept for bompengefinansiering. Lettere
å få politisk forståelse for at vi setter dette i gang igjen.
Utfordring å nullstille seg med historien i ryggmargen.
Problemene har blitt større. Letter å løfte dette fram nå
enn dengang.
-Man er avhengig av å vite at man får til løsninger som er
politisk akseptable og akseptert i befolkningen. Løsningene
i KVUen må ha lokal forankring i forhold til hva man
ønsker lokalt.
-Omfattende planarbeid, RPBA, i Vestfold 30 år framover,
KVUen må ta dette inn over seg, utviklingen 30 år fram
må ligge inne i løsningen.
- Viktig at KVU-prosessen kommuniserer med befolkningen
i forhold til at dette blir godt kjent. Kan dele i to: Få til
gode kollektivløsninger for dem som skal til Tønsberg
sentrum og de som skal forbi. Løsningene er ikke
nødvendigvis de samme.
-Folkeavstemningen gikk ikke på ja eller nei til bompenger,

det dreide seg om kanalbrua, og her er prosessen kommet
lengre nå. Tror vi er kommet en god vei videre.
-Man legger ikke opp til ny folkeavstemning!
-Tror at akkurat det du sier nå er mange enig med deg i.
Få tid til å vurdere mulighetene, bredere flertall. Kollektivtrafikk, noen tror vi i posisjon ikke er opptatt av det. Vi vil
styrke kollektivtrafikken, men innen mulighetens grenser.
Må prioritere kollektivtrafikken. Mange kan ta bussen hvis
det blir lagt bedre til rette for det og holdningen endres
noe. Åpent sinn!
-Kollektivtransporten kan dobles og tredobles, likevel får
vi bare tatt en liten bit av trafikkøkningen de nærmeste
åra. Trenger 30 prosent hvert år framover om det skal
hjelpe! Det løser ikke problemet alene å satse på kollektivtrafikk. Må også øke vegkapasiteten.
-Klimaendringene kommer, og de skyldes menneskeskapte utslipp, det må man ta inn over seg. Mange byer
i Europa på Tønsbergs størrelse har klart å redusere klimautslippene betraktelig. Utenkelig at det skal være umulig
her. Det er ingen vitenskapelig uenighet om at problemet
vokser på grunn av menneskeskapt virksomhet. Hvis man
vil redusere trafikkomfanget, kan man gjøre det.
-Dette er viktig når vi først ser at vi skal bli 100 000 flere
i Vestfold om noen år. Vi må være forberedt på å møte
denne utviklingen.
-Mye bra er gjort på dette verkstedet. Kollektivtrafikken
er en del av det, men det må mange andre tiltak til, vi må
gjøre noe med parkeringsproblemene. Vi må få folk til å
tenke kreativt istedenfor å bruke bilen inn til sentrum.
-Det vi må ta inn over oss er at småbyen Tønsberg er
borte, det er den lille storbyen Tønsberg vi snakker om.
Vi må ha et transportsystem som er tilpasset en liten
storby, ikke en stor småby.
-Sikkerhet og beredskap er viktige elementer. Nøtterøy
har bare én forbindelse til fastlandet, det er ikke akseptabelt.
Det er en risikofaktor som må med i vurderingen.
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Noe dere har oppdaget disse to
dagene i forhold til prosess eller
samspill?
• Takke veldig for at vi ungdommer er blitt inkludert i
prosessen. Alt som blir sagt her bringes videre til dem vi
representerer. Lærerikt og koselig verksted.
• Prosessen er gitt av Finansdepartementet, sunn måte å
tenke på at behov skal løses, men dette er på grensen
av å misbruke vår tålmodighet.
• Positivt og interessant.
• Takk på vegne av Nøtterøy, interessert i å få synspunkter
og innspill. Det å teste standpunkter slik som her, er
viktig. Vi skal gjennom KVU, viser engasjement, sikrer at
synspunktene kommer tydelig fram. Det er bred enighet
i det politiske miljø om at det er viktig å teste synspunkter.

Hva skjer videre i prosessen?
Prosjektleder Morten Ask ser for seg dette løpet:
• Regner med å ha de rendyrkede konseptene klare i løpet
av mai/juni, dyrker dem videre til høsten. Dette betyr at
vi også bør ha på plass behovsanalyse og målsettinger.
• Kjøre analyser på konseptene utover sommeren, og høsten
• Lage kombinerte konsept basert på analysene frem mot jul
• Analysere de kombinerte konseptene rundt jul
• Skrive rapporten frem til levering på våren 2013.
• Fremdriften er avhengig at det går bra med: transportanalysene og det politiske liv.
Prosessen blir helt åpen for innspill helt fram til rapporten
leveres. Først faglig arbeid, deretter kommer høringsrunden, da kommer verdivalgene eller politikken inn i bildet.
Vi lander på et sett konsepter som vi legger fram med
virkningen på måloppnåelsen. Så prissatte konsekvenser
i forhold til kostnaden for samfunnet. Dette gjøres for alle
konseptene. Vi vil anbefale et av dem som det beste, rent
faglig. Leverer til departementet, konsulenter sjekker
arbeidet og gir anbefaling i tillegg til høringsuttalelser.
På grunnlag av alt dette velger regjeringen endelig konsept.
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Drodlet nye veiløsninger

DISKUSJON: Anders Aasbø (til venstre) fra Vestviken
Kollektivtrafikk, fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall, Steinar Lien fra Stokke kommune, Adrian Cyril
Trømborg Martin fra fylkeselevrådet, Rune Gjerden fra
Tønsberg kommune og Øyvind Flaatten fra veivesenet
var enige om at det både trengs ny Nøtterøy-forbindelse
og solid kollektivsatsing.
Foto: Anne Charlotte Schjøll
TØNSBERG: Vi må ha ny

helt riktig plassert i forhold
til de arbeidsplassene den
skal betjene. Når vi nå får
en løsning med nedsenket
stasjon, blir det helt optimalt, mener Johansen.
Også gode bussforbindelser og en restriktiv parkeringspolitikk blir viktig
for å få folk til å velge bort
privatbilen, mener fylkesordføreren. Han tror en
kraftig kollektivsatsing blir
Lars Døvle Larssen
en viktig forutsetning for å
901 75 650
få staten til å si ja til et nytt
lars.dovle.larssen@tb.no
bompengefinansiert proMandag og tirsdag i denne sjekt i Tønsberg.
uken satt politikere og byMen også nye veiløsråkrater fra kommuner og ninger blir viktige. Deltafylkeskommune og folk fra gerne på idéverkstedet ble
næringslivet, interesseor- delt inn i grupper som fikk
ganisasjoner og transporte- utdelt kart og tusjer, og ble
tater sammen for å komme invitert til å tegne sine formed forslag til
slag.
hvordan
– På vår
Fokuset
transportutgruppe var det
på
kollekfordringene i
stor enighet
området kan tivløsninger er
om at vi trengløses.
Idé- mye sterkere
er en ny fastverkstedet var enn forrige
landsforbinet slags avdelse til Nøtspark for ar- gang
terøy,
sier
Per-Eivind Johansen, Adrian Cyril
beidet med
fylkesordfører Trømborg
konseptvalgutredningen
Martin, som
for et helhetlig transportsy- møtte som representant for
stem i Tønsberg-regionen, fylkeselevrådet.
som nå er i gang for alvor.
– Dette er starten på sel- Delte meninger
ve den fysiske planlegging- Kartene røpet imidlertid at
en, sier prosjektleder Mor- det var delte meninger om
ten Ask i Statens vegvesen. hvor en ny fastlandsforbinFør folkeavstemningen i delse bør gå. En av grup2005 avgjorde at prosjektet pene hadde tegnet inn
skulle skrinlegges, ble det Vestfjordforbindelsen
gjort et omfattende utred- Borgheim-Skjee som et alningsarbeid blant annet for ternativ, mens de fleste anen ny Nøtterøy-forbin- dre så for seg en løsning
delse. Mye av materialet nærmere byen.
Prosjektleder Morten
kan brukes om igjen, men
noen nye premisser er Ask regner med å avklare i
løpet av vårparten hvilke
kommet til:
konsepter for nytt transKollektivsatsing
portsystem som skal analy– Konseptvalgutredningen seres videre. Selve kontil Jernbaneverket for Vest- septvalgutredningen vil
foldbanen viser hvor av- trolig være ferdig våren
hengig man er av gode til- 2013.
førsler til jernbanestasjo– Deretter skal den kvalinen, mener Morten Ask. tetssikres og sendes ut på
Fylkesordfører Per-Eivind høring. Dette danner så
Johansen (H) er enig:
grunnlag for et regjerings– Fokuset på kollektivløs- notat som vi håper å ha
ninger er mye sterkere enn klart sommeren 2013, sier
forrige gang, og ikke minst Ask.
gjelder det Tønsberg staDa vil det fortsatt gjenstå
sjon. Den har én million rei- flere år med planlegging og
sende i året i dag, og har et politisk behandling før spapotensial på to-tre millio- den kan stikkes i jorden.
ner. I mine øyne er den også

vei til Nøtterøy, men
også finne tiltak som
gjør at folk velger bort
bilen. Det var to hovedbudskap fra idéverkstedet for nye trafikkløsninger i Tønsberg-distriktet.

MIDT I MYLDERET: Morten Ask og Jorun Sætre fra Statens vegvesen kunne konstatere at det var en engasjert
forsamling de hadde invitert til idéseminar om fremtidens transportløsninger i Tønsberg-distriktet.
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